
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Protect
®
 tetűirtó porozószer 

  2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u.6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u.6. 

  4. Engedély száma: JKF/8096-2/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,25% permetrin + 0,025% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, laza por. A készítmény hatását a vérszívó tetvekre érintőméregként fejti ki. 

A hatóanyag patkányon mért akut LD50 értéke orálisan 3185 mg/ttkg, dermálisan >4000 

mg/ttkg. 

  8. Csomagolás: 

– 0,2 kg töltőtömeggel porszóró dobozban, 

– 3 kg töltőtömeggel műanyag vödörben, valamint 

– 5 kg töltőtömeggel éltalpas papírzsákban  

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó tetvek irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A porozószer ruhatetvesség előfordulása esetén a személy, textília, használati tárgy és 

helyiség kezelésére egyaránt alkalmazható, utóbbi három esetben megelőzés céljára is.  

Fej- és lapostetvesség előfordulásakor személykezelésre csak abban az esetben alkalmazzuk, 

ha a bőr kisebesedése miatt egyéb tetűirtó szerek alkalmazása ellenjavalt. 

Kizárólag a mozgó alakok (lárva, imágó) elpusztítására alkalmas, a serkékre hatástalan, ezért 

személykezeléskor a porozást 7 nap elteltével meg kell ismételni!  

Személykezelés:  

– Ruhatetvesség esetén igen körülményes művelet, amely speciális, hosszabbító toldalékkal 

ellátott porozó (cső)pumpát igényel.  

– Fejtetvesség esetén a haj porfúvó flakonnal, nagy körültekintéssel kezelendő. 

– Lapostetvesség előfordulásakor az érintett testrészre juttassuk a porozószert, porfúvó 

flakon segítségével.   

Átlagosan szükséges mennyiség: 40 g/fő. 

Textília kezelése:  

A porozószert az alsónemű és a felsőruházat test felé néző oldalára kell juttatni. A levetett és 

szétterített ruhát elsősorban a hajlatoknál, a varrások mentén és a gallérok alatt porozzuk be. 

A por egyenletes eloszlása a ruhanemű összedörzsölésével fokozható. A beporozott 

ruházatban a ruhatetű elpusztul. Ruházat kezelése esetén javasoljuk, hogy a kezelést 

követően az alsóneműt főzze ki, a felsőruházatot gőzzel működő vasalóval vasalja át. 

Átlagosan szükséges mennyiség: 60 g/fő/ruházat. 



Használati tárgy kezelése:  

Szükség szerint a kárpitozott bútorokat (pl. fekhelyet, fotelt, széket) porozzuk be.  

Átlagosan szükséges mennyiség: 10 g/m
2
. 

Helyiség kezelése:  

A porozószert a padlózatra kell kijuttatni.  

Átlagosan szükséges mennyiség: 75 g/m
2
. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítmény kizárólag külsőleg alkalmazható.  

A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a porozószer szembe, orrba, szájba illetve 

nyálkahártyára ne kerüljön. Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz 

kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! 

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen 

tárolandó. 

13. Címkefelirat: tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/1987-1/2016. 


